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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

หยิบยืมอุบายจากครูอาจารยมาชวยตัวเอง 
 
เราเปนนักศึกษาและนักปฏิบัติดวยกันทุกคน ตางก็มุงมาดวยน้ําใจศรัทธา ไมมีใคร

บังคับบัญชา มาดวยความมุงหวังหาความรูในธรรมท้ังภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ เจตนา
เบื้องตนของเราที่คิดดีแลว อยาใหเส่ือมสูญอันตรธานหายไปเสีย เหลือแตความเกียจคราน
เปนเจาอํานาจครอบครองใจ ไปอยูกับใครใครก็เบื่อและเหลือวิสัยที่จะอบรมสั่งสอน จะอยู
คนเดียวก็ไมไวใจตัวเอง จึงเปนความลําบาก เพราะความเกียจครานเปนพอเรือนแมเรือน 
การมาศึกษาไมใชเพียงแตฟงเทศนจากทานอยางเดียวเทานั้น มรรยาทการพูด การทํา ขอ
วัตรปฏิบัติ ซึ่งมองเห็นดวยตา ไดยินดวยหู หรือเปนสิ่งที่คิดไดดวยใจ จัดวาเปนการศึกษา
ทั้งนั้น เพราะการศึกษาหมายถึงความสนใจในธรรมทุกข้ัน ท้ังภายนอกภายใน มีการศึกษา
ไปดวย แกไขดัดแปลงไปดวย ตลอดเวลาท่ีมารับการอบรมศึกษาจากทาน 

เวลาน้ีเรากําลังอยูในภาวะความเปนผูนอย ซึ่งกําลังมุงหนาตอการศึกษาและปฏิบัติ 
เชนเดียวกับเด็กซึ่งยังตองอาศัยผูใหญเปนพี่เลี้ยงดูแลรักษา การเคล่ือนไหวไปมาทางความ
ประพฤติ เรายังไมเปนที่ไวใจตัวเอง และครูอาจารยผูใหโอวาทส่ังสอนก็ยังไมไวใจเรา 
ฉะนั้นเรื่องจึงขึ้นอยูกับตัวเราเองวา จะควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนผูสมควรแกตนและวง
พระศาสนา อยาใหเปนทํานองวา อยูกับครูอาจารยตั้งใจศึกษาและปฏิบัติดี แตเมื่อจาก
ทานไปแลวทําเปนเหมือนไมเคยไดรับการอบรมศึกษามาเลย ขอปฏิบัติที่เคยไดรับการ
ศึกษาและปฏิบัติจากทานมา เลยคอยรวงโรยและเส่ือมโทรมลงวันละเล็กละนอย สุดทายไม
มีอะไรยังเหลืออยูในความประพฤติ และเพศของพระซึ่งเปนเพศที่นาเคารพเลื่อมใสเลย 

ดังนั้น ผูมาศึกษาทุกทานจึงควรชั่งกําลังใจของตัวเสมอ วาเวลาน้ีเราอยูในภาวะเชน
ไร และควรจะฝกหัดดัดแปลงตนอยางไร จึงจะเปนไปเพ่ือความกาวหนาทางภายใน เมื่อได
รับการสําเหนียกศึกษาในทางตา ทางหู เพ่ือความรูความฉลาดสําหรับเรา จากครูอาจารย
และหมูเพ่ือนแลว ตองถือธรรมที่ไดยินไดฟงเหลานี้มาเปนเครื่องปกครองตน ประหน่ึง
พระพุทธเจาคอยตักเตือนอยูเสมอ เพราะพระพุทธเจาคือสวากขาตธรรมน่ันแล ผูปฏิบัติ
ควรทําการจดจองตอการศึกษาโดยนัยที่กลาวมา จะเปนผูมีอนาคตอันแจมใสและเจริญรุง
เรือง เพราะเวลาอยูกับครูอาจารย กิจธุระทุกดานก็มีนอย ไมคอยจะมีเรื่องเกี่ยวของกังวล 
แมภาระในการแนะนําส่ังสอนคนอ่ืนก็ยังไมมีสําหรับเราผูกําลังต้ังหนาตอการศึกษา และ
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ปฏิบัติอยูกับครูอาจารย มีเฉพาะหนาที่ที่จะพยายามปรับปรุงตัวเองดวยขอปฏิบัติตามแนว
ทางท่ีทานส่ังสอนแลวเทาน้ัน 

ควรทราบไวเสมอวา การมาอยูและอบรมศึกษาดวยกัน อยาเขาใจวาเปนของเท่ียง 
เพราะสภาพท่ัว ๆ ไปท่ีปรากฏอยูรอบตัวยอมเปนเชนเดียวกับสภาพคือตัวเรา เปนของไม
แนนอนทั้งนั้น และไมมีสิ่งใดจะเปนของคงที่ในโลกแหงไตรภพ บางทีอาจารยจากเราไป
เสียบาง เราจากทานไปเสียบาง เราจากหมูคณะไปเสียบาง หมูคณะจากเราไปเสียบาง เม่ือ
เหตุอันเปนอันตายใหพลัดพรากกันไปเสียบาง จึงไมควรนอนใจในการมาอบรมศึกษาวาจะ
เปนของยืดยาวและแนนอน โดยตางฝายและตางเรื่องจะไมเปนของแปรปรวน เพราะทุกสิ่ง
ยอมแปรปรวนไปตามสภาพของตน 

ความมุงมั่นเปนของสําคัญมาก จะประกอบกิจการใด ๆ ถาไมมีจุดที่มุงยอมไมมีจุด
แหงความสําเร็จ เพราะคนท่ัวโลกมีงานเปนอาชีพ ยอมมีเข็มทิศทางเดินเพื่อความสําเร็จทั้ง
น้ัน สวนเราผูเปนนักบําเพ็ญทางพระศาสนา มีเข็มทิศตั้งไวอยางไรบาง และตั้งไวแคไหน
ตองพิสูจนตัวเสมอไป ไมเชนนั้นจะไมมีหลักยึดเพื่อทางดําเนิน การกระทําทุกสิ่งจะไมเปน
ชิ้นเปนอัน และหาจุดสําเร็จไมเจอตลอดกาล 

ถาตั้งเข็มทิศคือความมุงมั่นเพื่อแดนพนทุกขโดยถายเดียวประจําใจ ก็ควรยอนจิต
เขามาดูขอปฏิบัต ิ และความตั้งใจบําเพ็ญของตน วาเปนไปตามเข็มทิศที่ตั้งไวหรือไม ควร
ทบทวนเสมอ และพยายามปรับปรุงปฏิปทาเคร่ืองดําเนินของตนใหเขารูปกับความมุงหวัง
เปนลําดับ อยานําคําวา ลําบาก เกียจคราน เปนตน เขามาแทรกในวงความเพียร จะขัด
แยงกับหลักศาสนา ซ่ึงมิไดสอนใหคนเกียจครานโดยเห็นวาลําบากในการทํางาน และจะขัด
แยงตอปฏิปทาของตนซึ่งอยูในวงศาสนาอันเดียวกัน 

โปรดทราบไวอยางฝงใจวา ความเห็นวาลําบาก ความเกียจคราน ความออนแอ
เหลาน้ี คือเขาหินแทงทึบคอยกางกั้นความเจริญของโลกและธรรมใหหาทางดําเนินไมได 
เราจึงไมควรดําเนินทางสายน้ีเพ่ือหาความเจริญแกตนเองและสวนรวม เมื่อปรากฏขึ้นจง
ทราบทันทีวา คือตัวขาศึกอันใหญหลวงซึ่งจะมาขัดขวางทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของ
เรา จงรีบแกไขและปลดเปลื้องทันท ีอยาใหสิ่งดังกลาวนอนจมอยู จะกลายเปนวัตถุเคร่ือง
ทําลายท่ีม่ันเพ่ือความเจริญของเราโดยแนนอน 

ผูยังเห็นวาความเกียจครานเปนตนน้ีดีอยู ธรรมชาตินี้จะตองเจริญขึ้นทุกระยะ แตผู
น้ันจะกลายเปนคนอับเฉาลงเปนลําดับ ผูมีความขยันหม่ันเพียร มีสติตั้งมั่นตลอดเวลา มี
ปญญาไตรตรองทุกอิริยาบถ จะเปนผูเจริญกาวหนา และหลุดพนไปไดโดยลําดับ อนึ่ง 
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พระพุทธเจาสอนกรรมฐานหา อันเปนสวนใหญของอวัยวะเพื่อแกความหลงมัวเมาของ
มวลสัตวผูยังของอยูกับสิ่งเหลานี้ จนถอดถอนและหลุดพนไปไดนับจํานวนไมนอย แมพระ
พุทธเจาและสาวกก็ไดตรัสรูข้ึนมาเพราะธรรมะเหลาน้ี แตเม่ือเรานํามาปฏิบัติตอตัวเรา
ทําไมจึงไมคอยปรากฏผลเทาที่ควรจะเปนได 

ขอน้ีจะไมเปนเพราะเราชินตอยาจนเกินไปหรือ แลวกลายเปนทํานองวา เรียน
กรรมฐาน และจดจําจนติดปาก แตความอยากพนทุกขยังไมเคยมีในใจ จึงไมสนใจตอ
ธรรมเครื่องหลุดพน ถาสนใจใฝธรรมเพื่อหาทางออกเทาที่ควรจะเปนได ก็ควรเห็นธรรมท่ี
ตรัสไว วาเปนธรรมจําเปนสําหรับตัว แลวนําไปปฏิบัติจนกลายเปนคนมีคุณคาข้ึนมา ยังจะ
เห็นธรรมท่ีตรัสไวเปนธรรมมีคุณคาข้ึนภายในตัวอีกมากมาย การพยายามแหวกวายเพ่ือ
เอาตัวรอดจากกองทุกขที่กดขี่บังคับใจ ก็จะเห็นวาเปนภาระสําหรับตัว ไมนิ่งนอนใจดังที่
เคยเปนมาและเปนอยูขณะน้ี 

อนึ่ง เราควรคํานึงถึงศิษยพระตถาคตผูออกจากตระกูลตาง ๆ มุงหนามาหาพระ
พุทธเจาเพ่ือเปนสรณะ ชวยปลดเปลื้องทุกขออกจากใจ ไมปรากฏวานอนจมอยูกับความ
เกียจคราน ไมนําพาตอสมณกิจที่ทรงสั่งสอน นอกจากจะพยายามตะเกียกตะกายตนเองจน
สุดกําลังของความเพียร และควาเอาชัยชนะมาครองใจดวยความองอาจกลาหาญในสังคม
แหงสาวกดวยกันเทาน้ัน ไมเคยปรากฏธรรมปลอมแปลงประเภทดังกลาว เขาไปแทรกอยู
ในวงแหงสาวกเลย การปฏิบัติศาสนกิจทุกประเภทเพื่อตนเอง ไมใชกิจประเภทเด็กเลน
ตุกตาในบาน แตเปนกิจที่ผูมุงตอผลแหงธรรมเปนชั้น ๆ จะถือเปนกิจจําเปนตามความมุง
หวัง แลวต้ังหนาทําเพ่ือความสมบูรณในกิจน้ัน ๆ จริง ๆ 

ยกตัวอยางเชน การใหทาน รักษาศีล ภาวนาทุกประเภทไมใชเปนกิจที่ทํา และผลที่
พึงไดรับจะเปนของไมสําคัญพอผูมุงผลจะไมทําความหนักแนนในกิจที่ตนทํา แตเปนความ
สําคัญเสมอกัน เชนเดียวกับอวัยวะทุกสวนในตัวเรา ยอมมีความสําคัญไปตามหนาที่ของ
ตนทุกอาการฉะนั้น ดังน้ันการบําเพ็ญความดีทุกประเภท อยาเขาใจวาจะมีทางอ่ืนเปนทาง
ที่พอทําไดนอกเหนือไปจากความหมั่นเพียร พอที่ผูบําเพ็ญจะหาทางเล็ดลอดไดดวยวิธีอื่น 
ๆ ในวงศาสนาของพระพุทธเจา สอนคนใหมีความพากเพียร อดทนและฉลาดแสวงหา
ทรัพยภายนอกและทรัพยภายในโดยทางที่ชอบ ไมไดสอนใหนั่ง ๆ นอน ๆ คอยผลอยูเฉย 
ๆ โดยไมทําตนเหตุเอาไว ฉะนั้น ความขยันหม่ันเพียรจึงเปนหลักทรัพยสมบัติทุกประเภท 

ผูจะตองหลักทรัพยภายในใหกลายเปนโลกุตรสมบัติขึ้นมา จึงควรตั้งหลักใจอัน
สัมปยุตดวยสติปญญาลงที่กาย แลวใหจิตทองเที่ยวอยูในวงของกายทุกอิริยาบถและอาการ
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เคล่ือนไหว อยางไรตองเปนสติขึ้นมาโดยติดตอเปนลําดับ ปญญาก็มีความแยบคายไปตาม
อาการน้ัน ๆ เชนเดียวกับเสนบรรทัดท่ีขีดติดไมไว และโปรดบริกรรมภาวนาเสมอวา พระ
พุทธเจากับพระสาวกไมใชผูลูบ ๆ คลํา ๆ ทําบางไมทําบาง เกียจครานบาง นอนเอามือ
เกยหนาผากบาง แตเปนผูเอาจริงเอาจัง เอาเปนเอาตายจริง ๆ ไมเสียดายชีวิต เปนผูมุง
หนากลาตายดวยความเพียรเพ่ือความหลุดพนจริง ๆ เวลารูก็ถึงธรรมของจริงสุดสวน ไมมี
ทางตําหนิวาธรรมใหผลไมสมกับเหตุท่ีทําแบบรอดตาย เพราะเวลาใหผลไมพนตาย 

การบริกรรมคําเหลาน้ีอยูเสมอ จะชวยเตือนสติใหเตรียมพรอมในความเพียร ดวย
ความเขมแข็งและอดทนตอกิจการทุกกรณี การบําเพ็ญเพื่อสมาธิก็จะรูถึงสมาธิอันแทจริง 
พิจารณาทางดานปญญาก็จะรูถึงปญญาอันแทจริง และรูถึงวิมุตติหลุดพนอยางแทจริง ไมมี
การแบงรับแบงสู ทํานองจะไปบางจะอยูบาง ผลสุดทายก็ไปไมรอด เพราะความเกียจคราน
ออนแอฉุดลากไว 

ฉะนั้น เพ่ือความแนนอนและม่ันคงแกผูบําเพ็ญ จึงควรบริกรรมภาวนาตามคําขาง
บนและทองคาถาซึ่งแปลอยางงาย ๆ วา หนักตองเอา เบาตองทํา ยากตองเพียร โดยไม
ตองคาดคะเนมรรค ผล นิพพาน ซึ่งอยูในวงความเพียร จะเปนผูรื้อฟนขึ้นมาใหประจักษ
อยางเต็มใจ ท้ังน้ีคือทางดําเนินของสรณะเรา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงทานดวยใจจริง
พรอมดวยขอปฏิบัติเครื่องตามเสด็จ อยาใหถึงแบบหลับ ๆ ตื่น ๆ เพราะพระพุทธเจามิใช
ผูหลับ ๆ ตื่น ๆ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงธรรมดวยนํ้าใจแบบธรรมท่ีสอนไว ดําเนินตาม
หลักธรรมและเห็นแกธรรม ไมเห็นแกปากแกทอง ดวยอํานาจของกิเลสตัณหาฉุดลากไป 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จงถึงสาวกทานดวยความถึงใจจริง ๆ สุปฏิปนฺโน อุช ุญาย สามีจิ 
ฯลฯ สาวกสงฺโฆ นี่คือทางดําเนินของทาน โปรดยึดมาเปนหลักใจและขอปฏิบัต ิ

ทานพาดําเนินอยางไรก็ดําเนินตามทาน ทานพาเขาปาก็เขาดวย ทานพาขึ้นเขาก็ขึ้น
ดวย ทานพาลงถ้ําก็ลงดวย ทานพาอยูรุกขมูลคือโคนไมรมไมก็อยูดวย ทานพาอดก็ยอมอด
ดวย ไมตองกลัวตาย ทานพามักนอยก็ทําตาม ไมเปนคนมักมาก ทานพาสันโดษก็สันโดษ
ดวย ไมเปนคนโลภมากและอยากไมมีความพอด ี ทานพาอาจหาญเด็ดเด่ียวก็เด็ดดวย ไม
เปนคนออนแอ พูดงาย ๆ ก็วาครูถึงไหนลูกศิษยก็ถึงนั่นในการบําเพ็ญตน เพราะพระพุทธ
เจา พระธรรม พระสงฆ มิใชเปนเพชฌฆาตพอจะสังหารผูมีความเพียรเพื่อตามเสด็จให
ตายซึ่งควรจะกลัวกัน 

อุบายวิธีความฉลาดรอบคอบเพ่ือตัวเองน้ัน เปนความแยบคายของแตละทานท่ีจะ
พลิกแพลงภายในตัวเอง เพราะการศึกษาไปจากครูอาจารยเปนส่ิงท่ีหลงลืมไดงาย ทั้งนี้



 

แวนดวงใจ ๒๓๖ 

๒๓๖ 

เพราะไมใชสมบัติของเราอยางแทจริง เปนเพียงหยิบยืมทานมาชวยตัวเอง เพื่อการตั้งเนื้อ
ต้ังตัวในข้ันเร่ิมแรกซ่ึงยังไมมีความสามารถ พอทําจิตใหมีกําลังบางเทานั้น ซ่ึงควรพยายาม
คิดหาอุบายโดยลําพังตนเองได จึงควรขวนขวายโดยอุบายตาง ๆ ตามลําพังตนเองบาง ให
ทานชวยแนะนําบางในส่ิงท่ีตนยังไมสามารถ 

นักปฏิบัติพยายามฟตตนโดยวิธีที่กลาวมา สติและปญญาตองนับวันมีกําลังแกลว
กลา และสามารถเปนเจาของสมบัติอันลนคา ซึ่งมีอยูกับใจโดยแนนอน เปนแตเวลาน้ีส่ิง
ปกคลุมที่มีอยูดั้งเดิมปกปดใจไวเทานั้น จึงกลายเปนผูไมมีราคา กลายเปนผูมืดหนา
ปญญาทึบ กลายเปนผูครองขันธหาอยูเปลา ๆ โดยไมทราบวาขันธหาคืออะไรและเปน
อะไร แลวกอดกุมขันธอยูทั้ง ๆ ที่เปนสภาพจะแตกสลายอยูทุกระยะโดยไมรูสึกตัว และยัง
เห็นวาขันธหาเปนเรา เปนของเราอยางสนิทและตายใจ 

ตอเมื่อไดทําการคุยเขี่ยขุดคนดวยสติปญญา และความเพียรไมลดละ ทุกสิ่งที่เคย
ปดบัง และเปนขาศึกตอตัวเอง ก็จะคอยเปดเผยออกมาตามหลักความจริง ตามลําดับของ
ความเพียรที่มีกําลังพอ ขันธหาน่ีแลเปนรากฐานสําคัญ เพราะการผูกก็คือขันธหาเปน
เครื่องผูก ซึ่งเนื่องมาจากจิตเปนผูเขลาตอตัวเองและขันธ การแกก็จําตองแกในจุดที่ผูกนั่น
แล ดวยความฉลาดท่ีมีความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน แตเราอยามัวคอยรับเอาสติปญญา
จากครูอาจารยดวยความประมาทนอนใจ โดยเขาใจวาสติปญญาไมมีอยูกับตน จงพยายาม
ฟตสติปญญาขึ้นมาเปนประโยชน และเปนสมบัติของตน 

เพราะสติปญญามิใชสินคา พอจะมีผูนํามาประกาศขายตามตลาดหางรานและสถาน
ที่ตาง ๆ เพื่อคนขี้เกียจคิดคนจะมีทางไปเที่ยวหาซื้อมาปดไวที่หนากุฎ ีและที่อยูตามสถาน
ที่ตาง ๆ พอใหคนที่ผานไปมาไดอานวาสติปญญาของคนขี้เกียจ หรืออานวากุฎีที่อยูของ
คนขี้เกียจ เพื่อจะไดมีเกียรติบางวา แมตนจะเปนคนขี้เกียจคิดคนทางสติปญญา แตก็ยังมี
ปายติดไวหนากุฎีท่ีอยูใหเขาไดอานบาง น่ีสติปญญาท่ีไปคอยรับเอาจากครูอาจารย จะเปน
เพียงทํานองปายติดหนากุฎี และท่ีอยูเทาน้ัน ไมมีประโยชนอะไรนัก นอกจากปญญาจะ
เกิดจากนักคนควาดวยความขยันหม่ันเพียร สติปญญาก็จะกลายมาเปนสมบัติของคนนั้น
เทาน้ัน 

อนึ่ง การบําเพ็ญความดีสําหรับตัวโดยเฉพาะ อยาตําหนิตนวามีบุญวาสนานอย ถา
จะตําหนิจงตําหนิเวลาจะทําความช่ัว ซ่ึงจะพาตัวใหเสีย ดีกวาจะตําหนิตนในเวลาจะทํา
ความด ี เพราะการทําความดีไมมีทางซ่ึงจะควรตําหนิอะไรเลย นอกจากจะพยายามทําให
มากข้ึนเปนลําดับ ๆ จนเปนลูกที่ดีของพระพุทธเจาไดดวยการทําความดีเทานั้น ไมมีทางที่



 

แวนดวงใจ ๒๓๗ 

๒๓๗ 

นาตําหนิ วาสนาจะมีมากหรือมีนอยก็มิไดเกิดจากการตําหนิ แตเกิดจากการบําเพ็ญมาก
หรือนอยของตนตางหาก จึงไมควรนําการตําหนิเขามารุกรานวาสนาของตน เพราะการ
ตําหนิในทํานองน้ันเกิดจากเร่ืองความเกียจครานออนแอ ซึ่งจะพาใหความดีที่ควรจะได
จากการกระทําเสียไป ท่ีเรียกวาตําหนิเพ่ือทําลาย มิใชตําหนิเพื่อกอตั้งสงเสริม ก็วาสนา
มากหรือนอยที่มีอยูกับตัว ไมปรากฏวามีใครมาสรางให และมาตัดทอนใหนอยลง จะมี
มากหรือมีนอยก็เปนเรื่องของตัวสรางมาเองโดยเฉพาะ ไมมีผูใดสามารถมาฉกลักไปได
ดวย พอจะหาทางตําหนิไมเขาตํารา แลหาทางเส่ือมเสียแกตัวเอง 

ถารูวาวาสนานอยก็ดีแลว จะไดเรงรีบสรางเพิ่มเติมใหมากมูนขึ้นจนเพียงพอกับ
ความตองการ ตามคติธรรมดาทุกสิ่งเริ่มแรกก็ตองเล็ก ตอไปก็ใหญโตขึ้นเปนลําดับ ถามี
เคร่ืองบํารุงโดยสมํ่าเสมอ เชนชางหรือปลาใหญในทะเล เกิดทีแรกก็เปนเพียงลูกชาง ลูก
ปลา ตอมาก็คอยเติบโตขึ้นเปนลําดับ เพราะอาหารเคร่ืองบํารุง จนกลายเปนพอชาง แม
ชาง พอปลา แมปลาได การบําเพ็ญคุณงามความดีเบื้องตนก็ตองเล็กนอยไปกอน เมื่อการ
บําเพ็ญเปนไปโดยสม่ําเสมอไมลดละ ก็กลายเปนของมากขึ้นเอง จนกลายเปนผูมีบุญ
วาสนามากข้ึนมา เชนพระพุทธเจาเปนตน พูดอะไรก็มีคนเชื่อและนับถือ แมศาสนธรรมท่ี
พวกเรามีความเคารพเล่ือมใส และปฏิบัติตามจนฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตายอยูทุกวัน
น้ี ก็คือธรรมของทานผูมีวาสนามากนั่นเอง ทานก็มีวาสนามาก ธรรมก็เปนธรรมของทานผู
มีวาสนามาก พระสงฆองคอรหันตก็เนื่องมาจากวาสนาของพระพุทธเจาเปนผูชวยพยุง จน
กลายเปนผูมีวาสนามากข้ึนมาตามพระพุทธเจา 

สรุปความแลว สรณะของพวกเราคือองควาสนาอันอุดมมงคลอยางยิ่งนั่นแล เรา
เปนลูกของทานผูมีวาสนามาก เหตุใดจะนอยใจวาตนไมมีวาสนา หรือตนมีวาสนานอย พอ
ของเราเปนกษัตริย เราแมจะมิใชองคกษัตริยแท แตก็คือลูกกษัตริยอยูนั่นเอง จึงควร
บําเพ็ญตนใหเปนผูมีบุญวาสนามาก จะไดครองตําแหนงเปนธรรมราชา ผูมีธรรมเปนใหญ
เปนอํานาจ เปล่ียนจากนามเดิมท่ีวาผูมีกิเลสตัณหาเปนเจาเรือนครองใจ อยูเฉย ๆ จะใหมี
วาสนามากมูนข้ึนมาน้ัน มันเปนไปไมไดแตไหนแตไรมา อยาพากันคิดเอาวาสนาแบบวาด
มโนภาพ เด๋ียวเขาจะหาวาเปนคนขวางโลก จะอยูกับโลกเขาไมได ย่ิงเปนการลําบากมาก 
จงพากันสรางวาสนาเองดวยการบําเพ็ญความดีโดยประเภทตาง ๆ ตามแบบพระพุทธเจา
พาสรางมา จะเปนความชอบธรรม และจะเปนผูมีวาสนามากข้ึนเปนลําดับ ไมเสียการที่อยู
กับโลกของผูมีธรรมะ 



 

แวนดวงใจ ๒๓๘ 

๒๓๘ 

ใจกับสติปญญาก็เปนส่ิงท่ีรอคอยการบํารุงจากเราอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับสัตว
เล้ียงรอรับอาหารจากเจาของฉะน้ัน ดังน้ันจึงควรสนใจตอการบํารุง สติปญญาจะมีทางแก
กลา และรวดเร็วตอการพิจารณา และตอเหตุการณที่มาเกี่ยวของ กาย วาจา ใจ เคล่ือน
ไหวไปทางใดจะตามรูใหทันกัน ไมเชนนั้นจะเอาตัวไปไมรอด ผูฝกหัดสติปญญาเพื่อความ
หลุดพนตองฝกอยางนี้ พระพุทธเจาเราก็ทราบแลวในพระประวัติ ตลอดครูอาจารยซึ่งเปน
ท่ีเคารพนับถือในหมูชน ทานทําตามแบบพระพุทธเจา มิไดทําดวยความสะเพรามักงาย 
ทานทําอะไรทําจริง ๆ ไมเชนนั้นทานจะไปอยูในปาในเขาซึ่งเปนที่นากลัวไดอยางไร เสือหิว
ก็พาไปกิน อะไรหิวตองการเลือดเนื้อก็มาเอาไปกิน อะไรชอบก็มาเอาไป ไมหวงแหนและ
กลัวตาย รอดตายจากอันตรายแลความเพียรกลา จึงกลับมาเปนผูทรงความรูความฉลาดไว
อยางภาคภูมิใจ เร่ืองของทานทานดําเนินอยางน้ัน 

ถาเปนนักปฏิบัติเพื่อธรรมอันยอดยิ่งแลวตองทําอยางนั้น มีความองอาจกลาหาญ 
ไมตองเสียดายชีวิตเพราะชีวิตที่ตายไปเปลา ๆ โดยไมไดทําประโยชนนั้น ไมรูกี่ภพกี่ชาต ิ
จนตนเองผูเกิดและตายก็นับไมได ชีวิตที่ผานไปเฉย ๆ โดยไมมีคุณงามความดีอะไรเปน
เครื่องประดับตนนั้น ไมผิดอะไรกับหนูตายตัวหนึ่ง เวลาน้ีเรากําลังจะทําชีวิตของตนใหเปน
ของมีคุณคา เชนเดียวกับชีวิตของพระพุทธเจาและสาวกทาน เต็มสต ิ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียรของตน แมจะไมสมบูรณแบบเหมือนพระองค ถึงแมทานจะนิพพานไปแลวดวย
ความสลายแหงธาตุขันธ แตคุณสมบัติทุกประเภทยังมีอยูอยางสมบูรณ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ตางก็ยังเต็มบทเต็มบาทไมขาดไปแมแตวรรคเดียวตอนเดียว ดังนั้นทุกทาน
โปรดทําความพยายามตอความเพียร 

สติตั้งไมไดวันนี ้ วันหนาจะเอาอะไรมาตั้งใหได วันน้ีลมละลาย วันหนาจะตั้งได
อยางไร วันน้ีคือเราผูเหลว วันหนาก็คือเราคนเหลวผูน้ีอยูน่ันเอง จงพยายามหาอุบายสอน
ตนอยูอยางนี้ อยาปลอยตัวจะหาที่พึ่งไมไดตลอดกาล เพราะโงตอมารยาของกิเลสเราก็เคย
โงมานาน ไมมีผลดีอะไรเกิดขึ้น พอจะใหมีความสนิทติดจมอยูกับเขา ถาไมพยายามแก
ดวยสติปญญาและความเพียร จะไมมีทางเล็ดลอดออกไปได ไมวาวันน้ี วันหนา และชาติน้ี 
ชาติหนา จะเปนอยูทํานองนี้ตลอดไป เพราะเปนเรื่องของใจกับกิเลสที่พาใหโงชนิดเดียว
กัน จึงพาใหเราไดรับทุกขดังที่เคยเปนมา ไมมีอะไรจะดีและแปลกไปกวาที่เปนมาแลว 
และกําลังเปนอยูขณะนี้ จึงไมควรสงสัย นอกจากจะพยายามแหวกวายไปใหพนฝงแหงกอง
ทุกขที่มีอยูรอบตัวเทานั้น ไมมีทางอื่นจะพอผอนคลายความตึงเครียดระหวางกิเลสกับจิต 
กองทุกขกับเราซึ่งกําลังเปนไปอยูทั้งวันทั้งคืน ไมมีเวลาหยุดพักเหมือนงานอื่นใด 



 

แวนดวงใจ ๒๓๙ 

๒๓๙ 

ผูปฏิบัติถามัวเมาประมาท จะไปไมถึงแดนแหงความสมหวัง แตจะถูกกิเลสมารซึ่ง
มีเลหเหลี่ยมอันแหลมคมหลอกตมจนได เพราะธรรมชาติน้ีเปนท้ังนักยองเบา เปนทั้งนัก
ลวงกระเปา เปนทั้งนักปลนจี้ เปนทั้งนักหลอกลวง เปนทั้งนักตมและนักตุน รอยแปดพัน
ประการ  ถาเราเผลอก็ยองเบาบาง ลวงเขาไปในจุดที่มีชองโหวของสติปญญาบาง ฉุดลาก
เราไปอยางสด ๆ รอน ๆ บาง มีอุบายทาทางตาง ๆ ใหพลอยเชื่อและหลงไปตามบาง 
หลอกเขาในหองหรือในที่จนมุม แลวปดประตูใสกลอนขางนอก ขังเราไวขางในใหน่ังส้ินทา 
มือกอดเขา น้ําตาไหลนองอยูในหองขัง (กองทุกข) บาง ตัวของมันเผนหนีไปไหนไมทราบ
รองรอย เวลาเรามีสมบัติมันมาชวยกินชวยใชจนหมดไปกับตัว แตเวลาเราจนมันคอยมาซํ้า
ใหจมมิดลงไป เมื่อเราลงถึงขั้นจมมิดแลวมันไมมามองเลย 

นี่ลักษณะของกิเลสมาร ไมวาจะอยูกับผูใดตองทําผูนั้นใหเปนดังนี้ทั้งนั้น ไมเคย
เปล่ียนหนามาเปนมิตรสหายพ่ึงเปนพ่ึงตายได แมแตสัตวเล้ียงในบานมันยังรักเจาของ 
สัตวบางตัวเปนที่พึ่งเปนและพึ่งตายไดจริง ๆ และมีความสัตยซื่อตอเจาของมาก เชน สุนัข 
เปนตน มันยังดีกวากิเลสมารที่นอนกินนอนถายอยูบนหัวใจของคน แตมิไดทําคุณ
ประโยชนอะไรให นอกจากจะเนรคุณแกผูพะเนาพะนอมันดวยซ้ําไปเทานั้น ไมมีหวังกาว
หนาเพ่ือความสุข ความเจริญทางใจจากกิเลสทุกประเภทเลย 

พระพุทธเจาทานรูจักรากฐานบานเมืองและโคตรแซของกิเลส ตลอดความเปนไป
ของมัน วามีนิสัยควรคบ และควรไววางใจอยางไรหรือไม จึงนําประวัตินิสัยของมันมา
ประกาศสอนโลก ใหรูจักวิธีปฏิบัติและวิธีหลบภัยจากมัน ซึ่งคอยจะกอวินาศกรรมใหแกผูรู
เทาไมถึงการณอยูตลอดเวลา และแสดงธรรมะประเภทน้ําดับไฟใหเปนเครื่องมือแกไข 
และสังหารส่ิงท่ีกลาวมาใหดับไปตามลําดับของความพยายาม จนสามารถดับได ใจจึงเปน
ธรรมทั้งดวง หมดสิ่งปลอมแปลง ไมมีอะไรแอบแฝงคอยทําพิษแกใจไดดังที่เคยเปนมา 
ดังนั้นทานนักปฏิบัติโปรดพยายามเต็มฝมือ ใหโลกไดร่ําลือวาเปนลูกศิษยพระตถาคตผู
กลาตายในสงคราม เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาจริง ๆ อยาใหเขาเลาลือวาลูกศิษยพระพุทธ
เจามีแตคนเกียจครานออนแอ จะทําอะไรก็กลัวจะเหน็ดเหนื่อย จะเขาปาเขาเขาหาท่ี
บําเพ็ญก็กลัวแตจะอดตาย จะอยูในที่เชนนั้นก็กลัวแตเสือจะมากิน คลายกับเสือไมใชสัตว
กลัวมนุษย แตกลับเห็นเน้ือมนุษยเปนอาหารเสียอีก 

การบําเพ็ญตัวดังขอตน โลกจะชมก็ชอบธรรม แตการทําตัวแบบขอหลัง แมโลกจะ
ติก็ชอบแกเหต ุ เพราะศาสดามิไดทรงดําเนินมาอยางน้ัน และไมไดสอนพวกเราใหทําอยาง
น้ัน การปฏิบัติธรรมแมจะไมเกี่ยวของกับการติชมของโลก แตกิริยาที่ทําด ี และช่ัวมันเปน



 

แวนดวงใจ ๒๔๐ 

๒๔๐ 

เครื่องประกาศโลกอยูโดยด ี ฉะนั้นจําตองพูดเกี่ยวกับการติชมไวเชนนั้น เพราะเปนเร่ืองท่ี
จะหนีจากการติชมไปไมพนทั่วดินแดน ดวยเหตุน้ีทานนักปฏิบัติจงเรงฝกาวทางความเพียร
เพ่ือถึงแดนชัยในเร็ววัน จะไดจะถึงในวันนี้ยิ่งเปนที่พอใจของเรา ผูเคยโชกโชนกับกิเลส
กองทุกขมานาน ไมเปนท่ีนาอาลัยและเสียดายอะไรอีก เพราะเปนส่ิงท่ีเคยผานมาอยางเต็ม
หูเต็มตาและเต็มใจแลว อยางไรจะกาวพนจากหาดทรายรอน ๆ ก็ตองเรงตัวเองอยางสุด
กําลังเทาน้ัน จะสมกับผูเห็นภัยในความรอน 

ท่ีแนะนําทานท้ังหลายมาก็เปนเวลาหลายป หากไมปรากฏมีความรูความฉลาดจาก
ธรรมท่ีนํามาสอน ธรรมก็เทากับเปนโมฆะไปเทานั้น จะใหครูอาจารยฝากจิตใจไวกับใคร 
เมื่อผูมาศึกษาไมทราบรองรอยแหงธรรมะซึ่งจะพอปฏิบัติรักษาตัวได ครั้งพุทธกาลเมื่อ
พระพุทธเจานิพพานแลวก็มีสาวกนําสืบแทนกันมา ครูอาจารยไมอาศัยลูกศิษยจะใหทาน
อาศัยใคร การแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุม ท้ังหยาบ ทั้งละเอียด ทั้งหนัก ท้ังเบา ก็เพื่อผูมา
ศึกษาทั้งนั้น เชนสมัยทานพระอาจารยมั่นยังมีชีวิตอยู ทานก็พยายามแนะนําส่ังสอนสุด
กําลังความสามารถ ทานอยูในปาในเขาจนวันส้ินอายุของทาน ก็เพื่อเปนคติอันดีแกบรรดา
ลูกศิษยทั้งนั้น เฉพาะองคทานจะไปแสวงหาอยูที่ใดก็ได ไมเปนปญหา การที่ทานชอบอยู
ในปาเปนประจําเชนน้ัน เพ่ือความสะดวกสบายในทิฏฐธรรมปจจุบันของทานผูมีธรรมลวน 
ๆ ครองใจ หน่ึง เพื่อกุลบุตรจะไดถือเอาเปนคติตัวอยางแลวดําเนินตามรองรอยของทาน 
จะเปนผูทําพระศาสนาใหเจริญหน่ึง 

เราผูเปนศิษยมีครูตองดําเนินตามแบบครูท่ีพาดําเนินมา พยายามคิดคนดูกายคตา
ทุกสวนดวยสติและปญญา ถาจะดูขางนอกเขาไปขางในก็จงดูตั้งแตผิวหนังเขาไปเปนลําดับ 
แยกสวนแบงสวนดูใหเห็นชัดดวยปญญา บังคับจิตดวยสติปญญาใหทองเที่ยวอยูในกาย 
วันหนึ่งคืนหนึ่งไมตองเปนอารมณกับอะไร ใหมีหนาท่ีอันเดียวน้ีเทาน้ัน สติปญญาจะไมมี
จริง ๆ หรืออยางไร ตองมีสติปญญาขึ้น ณ ที่นั้น ขอใหมีความจดจออยูเชนนั้นตลอดเวลา 
ใจจะเหนืออํานาจของความเพียรที่มีสติปญญาคอยควบคุมไปไมได จิตเคลื่อนไหวไปกับ
อารมณอะไรและท่ีไหนก็ใหรับรูดวยสติ ตามพิจารณาดวยปญญา จนกลายเปนนิสัยของผู
สํารวมตนเปนประจํา อยูที่ไหนก็มีสติและปญญา 

การพิจารณากายคตาก็พิจารณาโดยละเอียดถ่ีถวน ไมทําแบบพรวดพราดพอขอไป
ที พิจารณาจนถึงฐานความจริงของกาย ซึ่งมีความจริงประจําตนอยูแลว เมื่อสติปญญา
ทราบตามฐานความจริงของกายอยางชัดเจนแลว อุปาทานของกายหากหลุดลอยไปเอง จะ
หาความแนนเหนียวม่ันคงมาจากไหน คําวาฐานความจริงจะเปนฐานความจริงของความ



 

แวนดวงใจ ๒๔๑ 

๒๔๑ 

ปฏิกูล ฐานความจริงของธาต ุ หรือฐานความจริงของขันธไดทั้งนั้น จงพิจารณาใหถึงฐาน
ความจริงอยางใดอยางหนึ่ง แลวปญญาจะเชื่อมโยงไปถึงฐานความจริงนั้น ๆ โดยตลอดทั่ว
ถึง อุปาทานที่เกี่ยวกับกายจะถอนจากกันโดยไมมีปญหา สวนเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณก็เปนประเภทขันธเหมือนกัน การพิจารณาก็สงเคราะหลงในธาตุหรือในไตร
ลักษณ เพราะเปนสภาพแปรปรวนประจําตน เชนเดียวกับกายอาศัยจิตเกิดข้ึนแลวดับไป 

คําวา เวทนา มีไดทั้งทางกายและทางใจ สัญญา สังขาร วิญญาณ กระเพื่อมขึ้นจาก
จิตแลวกลายเปนช่ือหน่ึงข้ึนมาท่ีเรียกวา ขันธ ทุกขันธที่กระเพื่อมขึ้นตองดับไป สิ่งที่ไมเกิด
ขึ้น ไมดับไปตามขันธ เรียกวา จิต นี่แลเปนที่ตั้งฐานทัพของอวิชชา ผูบงการใหขันธ
กระเพื่อมตัวไปทางฝายสมุทัย การพิจารณาขันธเพ่ือความชัดเจนตามความเกิดความดับ
ของเขา ก็เพื่อรูฐานที่เกิดของขันธทั้งมวล คืออวิชชานั่นเอง การพิจารณาขันธยอมมีการ
ถอยเขาถอยออกซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนทราบชัดทั้งการเกิดขึ้นและดับไปของขันธ และทราบชัด
ทั้งฐานที่เปนที่เกิดของขันธ ฐานที่เกิดของขันธนั่นแลคืออวิชชา จะไปหาอวิชชาที่ไหนกัน 
สติปญญาฟาดฟนกันลงที่นั่น จะเห็นอวิชชาแตกกระจายออกจากจิตโดยประจักษกับ
ปญญา 

เมื่อสติปญญาซึ่งไดฝกซอมมาเต็มกําลัง ไดหยั่งและฟาดฟนลงที่จุดนั้นอยางไมลด
ละ อวิชชาก็สลายตัวลงในขณะเดียวเทาน้ัน พออวิชชาดับไปโดยสิ้นเชิง พุทธะที่บริสุทธิ์เต็ม
ที ่ และธรรมประเภท ธมฺโม ปทีโป ความสวางแหงธรรมอยางเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นอยาง
เต็มที ่สงฺโฆ ผูทรงไวซึ่งพุทธะ และ ธรรมะอันบริสุทธิ ์ก็คือผูรูวาอวิชชาดับน่ันแล และเกิด
ขึ้นในขณะเดียวกัน สรุปความพุทธะ ธรรมะ และสังฆะ ซึ่งเปนอัตสมบัต ิคือสมบัติที่ตนหา
ไดโดยเฉพาะ ไดปรากฏขึ้นในขณะเดียวกัน เทาที่ไดปฏิบัติมาตามกําลังก็ดําเนินมาอยาง
น้ัน หากวารูก็เขาใจวาจะรูอยางน้ัน ไมมีอยางอื่นเปนที่ควรจะรู 

ปฏิปทาที่นํามาสั่งสอนทานทั้งหลายมิไดมีปดบังลี้ลับ เปดเผยมาเปนลําดับจนหมด
ความสามารถ นับแตเร่ิมตนปฏิบัติ ไดรับความทุกขลําบากเพราะการฝกฝนทรมานตน
อยางไรบาง ก็เลาใหฟงเพื่อเปนคติแกทานที่มาศึกษาจะยึดไปปฏิบัติตอตัวเองได เทาท่ีควร
แกกําลังและจริตนิสัยท่ีเห็นวาเหมาะกับตน เพราะวิธีฝกทรมานบางวิธีเก่ียวกับจริตนิสัย
เปนราย ๆ ความรูเห็นตาง ๆ ถารูเห็นก็คงจะเลาใหฟง แตจนใจท่ีอยากรูอยากเห็น แตมัน
ไมรูไมเห็นจึงสุดวิสัยท่ีจะนํามาเลาสูกันฟง ดังนั้นทุกทานโปรดประคองเรือของตนที่กําลัง
บรรทุกสิ่งของหนัก ๆ ใหไปตามหนทางอันราบร่ืนคือหลักธรรมวินัย ดวยความเปนนัก



 

แวนดวงใจ ๒๔๒ 

๒๔๒ 

สังเกตและพากเพียรตอทางดําเนิน อยาใหไปโดนหินโสโครกเขา เรือจะอับปางใน
มหาสมุทรทะเลหลวง 

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แตละอยาง ๆ ลวนเปนหินโสโครก และสามารถทํา
เรือท่ีขับข่ีไมระวังสํารวมใหอับปางและเสียหายได จงพยายามขับขี่ไปดวยความระมัดระวัง 
ที่ไมควรไปอยาฝนไป ที่ไมควรอยูอยาฝนอยู สิ่งไมควรดูอยาฝนดู สิ่งไมควรฟงอยาฝนฟง 
สิ่งที่ไมควรสูดดมอยาฝนสูดดม ส่ิงไมควรล้ิมรสอยาฝนล้ิม สิ่งไมควรสัมผัสถูกตองอยาฝน
สัมผัส และส่ิงไมควรคิดปรุงใหเปนอารมณ อยาฝนคิดปรุงดวยความคะนอง เด๋ียวจะกลาย
เปนลิงทอดแห และตายเพราะแหพันตัวโดยไมรูสึก เพราะไมใชวิสัยของลิงจะไปเที่ยวทอด
แหหาปลา ลิงจึงกลายเปนปลา เพราะถูกแหพันจมนํ้าตาย และกลายมาเปนนิทานสอน
พวกเรา สิ่งที่ทานหามไมใหฝนทํานั้น คือสิ่งมิใชวิสัยของพวกเราจะควรทํา เด๋ียวส่ิงเหลา
น้ันจะกลับพันตัวเขาแลวไปไมรอด ตองจอดเรือไวเพียงเทานั้น ไมถึงฝงแหงพระนิพพาน 
ตัวเองก็ตายจมน้ําเพราะถูกแหพัน 

สิ่งที่พระพุทธเจาทรงหามไมใหเกี่ยวของอยาฝนทํา โปรดทราบวาส่ิงน้ันคือแหพัน
ลิง ก็พวกเรามิใชลิงจะยอมใหแหพันจมน้ําตายทิ้งเปลา ๆ มีประโยชนอะไร เม่ือทราบแลว
โปรดระวังสํารวม และพากเพียรในสิ่งที่ทานสอนใหทําทุกกรณ ี ซึ่งเปนวิสัยของพวกเราจะ
เปนไปเพ่ือความสุขความเจริญโดยลําดับ จนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน อันอยู
ในวงความเพียรของเราทุกทาน 

ดังนั้น ในอวสานแหงธรรม ขอความสวัสดีมีชัยจงเปนไปในทานท้ังหลาย ผูมีความ
เพียรโดยนัยท่ีแสดงมาก็สมควรแกเวลา จึงขอยุติลงแตเทานี้ เอวํ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 


